
 

ŠKOLA ZAD aneb Aby záda nebolela 
 

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., přináší ve spolupráci s rehabilitačním centrem kvalitní 
a neotřelou nabídku péče o zaměstnance široké škály zaměstnavatelů: seminář s ukázkami 
a nácvikem. 

Charakteristika semináře 

Bolesti zad patří k nejčastějším obtížím a omezují náš pracovní výkon. Zanedbávání těchto bo-
lestí může bohužel vést až k trvalé invaliditě. Navíc jsou s nimi spojeny další obtíže (např. bolesti 
hlavy, závratě, pocity mravenčení až silné bolesti v končetinách, pocit nepohodlí, nesoustředěnost, 
…). 

Škola zad je název vzdělávacího programu určeného pro všechny, kteří mají: 

 jednostrannou práci (sed u počítače, sed v autě, obsluha přístrojů) 

 těžkou práci (zvedání těžších předmětů) 

 práci, při níž pociťují bolesti nebo rychle nastupující svalovou únavu 

Škola zad je preventivní program, kde se učí: 

 vhodné pohybové návyky 

 správné držení těla s cílem eliminace poloh a pohybů, které obtíže vyvolávají 

Aktivní přístup k vlastnímu zdraví je naprosto nezbytný. 

Přínosy pro zaměstnavatele 

 Zaměstnanci s dobrou fyzickou kondicí a bez bolestí jsou výkonnější, spokojenější a moti-
vovanější. 

 Preventivní péče o zdraví zaměstnanců snižuje jejich nemocnost a zvyšuje produktivitu 
práce. 

 Zaměstnanci, o jejichž zdraví se zaměstnavatel stará, jsou ke svému zaměstnavateli soli-
dárnější. 

 Zaměstnanci si na péči o své zdraví zvyknou a budou v ní sami aktivně pokračovat. 

 Počáteční investice do prevence zdraví svých zaměstnanců je výrazně levnější než ná-
sledné nákladné řešení pracovních náhrad spojených s nemocenskou. 

 Výše uvedené přínosy se promítnou do snížení nákladů zaměstnavatele. 

Cíle semináře 

 objasnit vznik bolesti v hybné soustavě 

 seznámit se s metodami školy zad a s jejich využitím 

 zvýšit efektivitu práce 

 snížit pracovní neschopnosti 

 snížit závislost na odborné zdravotní péči 

 vyrovnat se s vlastními problémy 



 

Anotace a osnova semináře 

Jedná se o aplikovaný výklad s diskuzí a praktickými ukázkami na konkrétních příkladech. 
Velký důraz je kladen na praktické cvičení, které vede k lepšímu pochopení teoretických informa-
cí a poznatků. Zaručujeme osobní přístup ke každému účastníkovi kurzu. Součástí kurzu je po-
skytnutí studijního materiálu účastníkům a pro zadavatele vyhodnocení po skončení kurzu. 

Základní seminář (1. den) 

 Principy Školy zad 

 Sedět je umění 

 Bezpečná kancelář, ergonomie pracoviště 

 Praktické ukázky 

Pokročilý seminář (volitelné pokračování – 2. den) 

 Prevence bolestí pohybového aparátu v pracovním procesu 

 Aktivity všedního dne 

 Vhodná pohybová aktivita a sport 

 Praktické ukázky 

Podmínky k zajištění kurzu u klienta 

 Školicí místnost s možností promítat PowerPointovou prezentaci 

 Vhodný prostor na nácvik praktických dovedností a cvičení 

 Na praktickou výuku je vhodný pohodlný cvičební oděv 

K organizaci 

 Délka semináře: 6 hodin (1denní seminář) nebo 12 hodin (2denní seminář) 

 Kapacita: 16 účastníků 

 Cena: 24.800 Kč bez DPH za 1denní seminář nebo 45.800 Kč bez DPH za 2denní seminář 

Kontakt 
Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., Příkop 4, 602 00 Brno, kontaktní osoba: Ing. Radim 
Martynek, manažer vzdělávání, e-mail radim@martynek.cz, telefon 777 858 954 

mailto:radim@martynek.cz

